
Granska din annons ur ett 
jämställdhetsperspektiv 
 
Syfte: Denna övnings syfte är att öka medvetenhet om hur ord- och språkval kan 
förstärka föreställningar av hur olika yrken och branscher relaterar till ett visst kön. 
Övningen har också som syfte att hjälpa dig reflektera över vad du språkligt kan göra 
i en annons för att öka attraktivitet och inkludering för fler potentiella anställda.  
 
Tid: 20 -45 minuter.  
 
Material: Två olika färg på pennor. Två utskrivna annonser.  
 
Hur: Kan göras enskilt eller i grupp. I grupp fungerar det väl om en person tar ansvar 
för att leda samtalet i de gemensamma reflektionsfrågorna, så som att fördela ordet 
och se till att hela gruppen hörs.  
 
 
ÖVNING  
 
1. Välj ut en typisk annons från er verksamhet och leta sedan upp en annans 
från en annan bransch/yrke som könskodat på ett annat sätt. Alternativt 
använd både eller en av exempelannonserna längst ner i denna övning. 
 
2. Läs och stryk under ord som finns på listan av ”Könsmärkta egenskaper och 
kompetens, kvinnor och män” se . Använd två olika färger på pennorna för att 
markera vilka egenskaper eller kompetenser som är könsmärkta för de olika 
könen.  

Kvinnor Män

Ovillig att arbeta över Villig att arbeta över

Förmåga att anpassa sig Flexibel

Mindre ambitiös Ambitiös

Mån om säkerhet på arbetsplats Ta risker

Behövs inriktat helhetstänk Överblick

Undvika kroppsliga påfrestningar och risker Hantverkskunnig

Noggrannhet och precision Tekniskt kunnig



 
 
3. Reflektionsfrågor:  
- Vem är denna annons skriven för?  
- Vilket kön antar skribenten att den sökanden har?  
 
4. Skiljer sig annonstexternas fokus på kompetens och egenskaper? Räkna 
hur stor andel av ord/beskrivningar som fokuserar på kompetens och vilka 
som fokuserar på egenskaper.  
 
Varför? Forsknings visar att annonser för yrken dominerade av kvinnor i större 
grad har fokus på egenskaper än kompetens.  
 
5. Testa att skriva om en av annonserna och byt ut till könsneutrala ord eller 
ord som är könskodade med det kön som inte dominerar yrket eller branschen 
idag. Gör detta i mindre grupper 2 -3 personer per grupp eller enskild. 
 
6. Gör ni övningen i grupp - läs upp annonserna för varandra. Gör du övningen 
enskild hitta någon i din verksamhet att läsa upp annonser för och observera 
hur den bemöter din annonstext.   
 
7. Reflektionsfrågor: 
- Vilka lärdomar kan jag ta med mig ifrån denna övningen?  

Snabb i repetitiva arbeten Praktiskt

Fingerfärdig Kraftfull och energiskt

Tålmodig Fysisk styrka

Omsorgsfull Ledaregenskaper

Social förståelse, lyssnande Lätt att fatta beslut

Socialt kommunikativ Dominerande

Lyörd för andras behov Karriärdriven

Vara omtyckt Självständig

Mån om att vara till lags Mån om att försvara sina åsikter

Hjälpsam Lätt att tala för sig

Omhändetagande Teoretisk/analyserande

Serviceinriktad Problemlösande

Plikttrogen Mattematisk förmåga

Känslig

Hög tolerensnivå

Kreativ



- Vad krävs det för att skriva en annons som inte exkluderar eller gör 
antaganden om kön?  
 
Denna övningen är har hämtat inspiration från artikeln  
”Yrkesvalet och det personliga intressets betydelse”  av forskarna Anna Hedenus och 
Frida Wikstrand. Kolumn ovan hittas på sidan 21, Könsmärkta egenskaper och 
kompetens kvinnor och män.  
 
Framtagningen av denna övningen är gjord under projektet Jämställd regional tillväxt  
av Region Kronoberg i samarbete med Teknikcollege och Vård - och omsorgscollege.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Här följer två exempelannonser ifrån verksamheter som söker personal. Den ena 
annonsen är ett privatföretag inom teknik/industribranschen och den andra är 
offentligt verksamhet inom vård och omsorg. 

 
Undersköterskor, 
Intensivvårdsavdelning Växjö  
KOMMUN: VÄXJÖ | YRKE: UNDERSKÖTERSKA, VÅRD- O 
SPECIALAVD. O MOTTAGNING
PUBLICERAD:9 juli 2018, kl 15:50| SÖK JOBBET SENAST:26 augusti 
2018 | ANSTÄLLNINGSFORM:Heltid, Tillsvidare | LÖN:Fast månads- 
vecko- eller timlön | ANTAL PLATSER:4| ANNONS-ID:7806330

Beskrivning av jobbet 
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans 
arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". 

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är en allmän-IVA med 6 IVA-
platser och 6 postoperativa platser. Här vårdas patienter i alla 
åldrar, från det lilla barnet till den äldre patienten. 
Vi är en avdelning med ca 60 medarbetare som arbetar efter vår 
värdegrund ”Respekt för människan” och värdesätter ett gott 
arbetsklimat. Vi arbetar för en hög patientsäkerhet och vi ser fram 
emot din delaktighet i detta. 

ARBETSUPPGIFTER
Som undersköterska hos oss får du möta patienter som är svårt 
sjuka. Verksamheten präglas av att vara varierande, med 
arbetstoppar och dalar. Den ena dagen är inte lik den andra. En 
vanlig arbetsdag får du assistera självständigt vid olika inläggningar/
undersökningar. Din roll blir att arbeta teambaserat med fokus på 
patienten och dess anhöriga i en högteknologisk vårdmiljö. Teamet 
består främst av läkare, sjuksköterska och undersköterska. 



Vi söker dig som vill vara med och utveckla 
intensivvårdsavdelningen, genom att bidra med ditt kunnande och 
engagemang i pågående förbättringsarbeten. 

Vi kan erbjuda dig: 
• Gott arbetsklimat 
• Individanpassad introduktion 
• Mentorskap 
• Schema med möjlighet att påverka 
• Möjlighet att påverka din egen utveckling 
• Nära samarbete med övriga personalkategorier 
• Akut och planerad verksamhet 

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet 
av akut-, operations- eller intensivvårdsjukvård. 

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga att hålla ett 
högt arbetstempo, kunna arbeta självständigt samt ha god 
samarbets- och initiativförmåga är viktiga, liksom din förmåga att ge 
god service till både patienter, närstående och medarbetare. Du har 
en positiv inställning och är flexibel i både tanke och handling. Du 
ser utvecklings- och förbättringsarbete som en naturlig del av 
arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig 
lämplighet. 

ÖVRIGT
Ange i din ansökan vad det är med intensivvård som intresserar dig 
samt vad du kan bidra med på en arbetsplatsen. 

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om 
annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här 
annonsen.

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta 
Offentliga jobbs telefonsupport på tel 0771-693 693. 

Arbetslivserfarenhet



Ingen arbetslivserfarenhet krävs
Om lön
Enligt avtal.
Om anställningsvillkor
Heltid.  Schema. Rotationstjänstgöring alternativt natt.
Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enl överenskommelse.

—————————————— 
 

Volvo CE i Braås växer så det 
knakar – vill Du vara med på vår 
resa? 
 
Vi behöver fler CNC-OPERATÖRER  
 
Vill du vara med och producera framtidens dumper? 
På Volvo Construction Equipment i Braås ägnar vi oss åt att 
utveckla och producera världens bästa dumper med fokus på en 
hållbar miljö. Processen börjar med produktplanering, utveckling 
och inköp, fortsätter med tillverkning och montering – från plåt till 
färdig gul maskin – för att till sist avslutas med marknadsföring, 
försäljning och support. Våra kärnvärden Kvalitet, Säkerhet och 
Miljöhänsyn genomsyrar vår organisation, våra produkter och vårt 
sätt att arbeta. 
 
Verklig kvalitet är mer än teknisk perfektion – det kräver produkter 
och tjänster som är både felfria och perfekt anpassade till våra 
kunders behov och arbetsuppgifter. Säkerhetär och måste vara den 
grundläggande principen i allt designarbete oavsett om det handlar 
om människor, arbetsplatser och maskiner. Volvo tar 
sitt Miljöengagemang mycket seriöst – här i Braås är vi stolta över 
att vår anläggning är den första helt CO2-neutrala i branschen – i 
världen. 



 
Det här är vi, Dina nya kollegor  
På Tillverkningen jobbar vi med laserskärning, plåtbearbetning, 
svetsning, maskinbearbetning, blästring och målning för att tillverka 
dumperns olika komponenter. Därefter går dessa vidare till 
Monteringen där dumpern olika delar byggs på tills man har en 
färdig dumper som utsätts för hårda kontroller på vår 
testanläggning. 
I våra team arbetar CNC-operatörer, svetsare och målare nära 
varandra i ett öppet arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid att skapa 
och behålla en bra arbetsmiljö och ett gott samarbete med alla som 
finns runt omkring oss. Som CNC-operatör arbetar Du med att ställa 
och köra CNC-styrda laser- och bearbetningsmaskiner samt 
kantpressning/fasning i vår produktion. Arbetstiden är förlagd till 2-
skift, natt eller helg. Tjänsterna kommer att vara både på tillvidare- 
och visstidsform.
Vem är Du? 
Vi är övertygade om att det är rätt inställning och attityd som 
kommer att göra en skillnad! 
 
Därför tror vi att Du:
• har god fysik, är positiv, flexibel och en bra lagspelare som ser 

möjligheter istället för problem!
• har en inre drivkraft och en passion för att få saker att hända!
• har ett engagemang för det Du gör och är hungrig för nya 

utmaningar!
• vill öka Dina kunskaper och arbeta med både Din och lagets 

utveckling. Tillsammans är vi starka!
För att lyckas i Din nya roll tror vi att Du:
• Har relevant yrkesutbildning
• Har erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Självklart har ett B-körkort 

Om Du har truck- eller traversutbildning, erfarenhet av att köra 
CNC-styrda maskiner eller kunskaper om programmering är det ett 
plus, men kom ihåg att rätt inställning och viljan att lära är viktigare.




